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Een modern voetbalstadion voor 
Club Brugge
Confrontatie tussen economische vraag en ruimtelijk aanbod

Dejonghe Trudo
Docent economie/sporteconomie Lessius Antwerpen (KULeuven)

1 inleiding

In deze bijdrage confronteren we de economische logica 
achter de nood aan een nieuw voetbalstadion voor Club-
BruggeKV en de problemen en kenmerken van de poten-
tiële locaties. In het eerste gedeelte zullen we in het kort 
aantonen waarom ClubBruggeKV een nieuw modern en 
eventueel multifunctioneel stadion nodig heeft. Met deze 
kennis gaan we in het tweede deel de kenmerken locatie in 
de ruimte, bereikbaarheid, de bestaande bebouwde ruimte 
en het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan(GRUP), 
complementaire functies, watertoets en ecologisch belang 
en status als oriëntatiepunt of “landmarkstatus” van de ge-
selecteerde potentiële locaties en de spanning tussen ruim-
tegebruikers bekijken. De einddoelstelling is nadenken 
over de vraag naar een nieuw stadion en hiervoor objectief 
de beste locatie te zoeken. De vragen die kunnen worden 
gesteld zijn: Wat is de sociaaleconomische en maatschap-
pelijke impact van een upgrading van het bestaande Jan 
Breydelstadion? Is de bouw van een nieuw stadion op een 
andere locatie een betere optie? Welke locatie is de beste 
wanneer beslist wordt een nieuw stadion te bouwen. Met 
andere woorden welke beleidsorganen en stakeholders spe-
len hier een rol in? Deze werkwijze werd ons ingegeven 
door het bestaan van, wat recentelijk al meerdere malen in 
de actualiteit gekomen is, het NIMBY(Not in my Backyard)-
syndroom. Welke weg wordt er in Vlaanderen afgelegd om 
een tot een goed gefundeerde besluitvorming te komen bij 
grote infrastructuurwerken? Zeker is, de plannen om dit 
stadion te bouwen heeft al heel wat polemiek veroorzaakt 
en we gaan een poging doen dit te objectiveren.

2 de nood AAn een modern  
VoetBAlstAdion Voor cluB Brugge kV

2.1 Algemeen

Het hedendaagse topvoetbal is volgens Dejonghe(2004) te 
omschrijven als een op consumenten georiënteerde vorm 

van dienstverlening die steeds meer rekening moet hou-
den met hun locatie in de ruimte. De clubs moeten hun 
potentiële consumenten aantrekken en hun product “ver-
kopen” in de ruimte. Zoals bij alle consumentgeoriënteer-
de diensten zijn tijdsafstand tot de locatie, naast comfort, 
zichtbaarheid en marktpotentieel, belangrijke determinan-
ten van de vraag. In de ruimtelijke economie zoekt men 
de verklaringen voor het locatiegedrag van succesvolle eco-
nomische activiteiten. Eén van de gebruikte methodes is 
het model van de “cumulatieve causatie”. In het cumula-
tieve causatieprincipe toegepast op de sportwereld wordt 
langetermijnsucces, zoals in figuur 1 weergegeven wordt, 
afhankelijk gesteld aan de omvang van het marktareaal of 
het aantal potentiële consumenten (bezoekers en spon-
sors) gerelateerd aan hun koopkracht. Sponsors zoeken 
namelijk via een voetbalclub een uithangbord en publici-
teit. Daarom zullen belangrijke sponsors op lange termijn 
clubs opzoeken met een groot aantal potentiële consumen-
ten. De sponsors dragen bij tot het budget waarmee de 
kwaliteit van de aangeboden diensten “het product topvoet-
bal” worden gerealiseerd. Succesvolle clubs zullen steeds 
meer mensen aanspreken en hun ruimtelijk marktgebied 
vergroten. In deze redenering zoals hieronder aangegeven, 

Figuur 1: Het cumulatieve causatiemodel in het topvoetbal (Dejonghe, 

2004:75)
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staat het MARKTAREAAL of de omvang van het POTEN-
TIEEL aantal CONSUMENTEN centraal en zijn alle andere 
factoren op lange termijn hiervan afgeleid. Op lange ter-
mijn zullen de clubs met een groot verzorgingsgebied en 
hieraan gerelateerd budget een hogere gemiddelde positie 
in de eindstand bekleden. Indien we naar de Belgische 
competitie kijken constateren we dat tussen het gemiddeld 
budget en het gemiddelde aantal behaalde punten door de 
diverse clubs over de periode 2003/04-2009/10 een ver-
band van 88% bestaat, met andere woorden op de lange 
termijn is budget de determinerende factor voor succes. 

Deze redenering stelt dat clubs in grotere bevolkingscon-
centraties of clubs met een grote aantrekkingskracht, zoals 
ClubBruggeKV, meer succes hebben door de aanwezig-
heid van een talrijker publiek, maar ook dat het talrijke 
publiek aanwezig is door het succes van de club enz… 
Naast de wedstrijd zijn de randfactoren, zoals aanwezig-
heid van toeschouwers, een gezellig stadion en een mo-
derne uitstraling eveneens onderdelen van het product dat 
wordt aangeboden aan de consument. De upgrading van 
de voetbalstadions maakt bovendien een prijsstijging van 
de tickets mogelijk. Consumenten redeneren namelijk in 
reservatieprijzen, een subjectief bedrag dat aanvaardbaar 
lijkt en afhankelijk is van psychologische en omgevingsde-
terminanten.

2.2 De locatie van nieuwe voetbalarena’s:  
algemeen

De (ver)bouwwoede bij heel wat topsportclubs heeft alles te 
maken met de zoektocht die ze ondernemen naar nieuwe 
inkomstenbronnen. Om in hun opzet te slagen, dienen 
sportclubs te beschikken over een sportinfrastructuur die 
idealiter voldoet aan de eigenschappen die in tabel 1 wor-
den weergegeven.

De moderne stadions met enkel overdekte zitplaatsen zijn 
aantrekkelijk geworden voor familie-uitstappen. De nieu-
we toeschouwers behoren meer tot de “sportconsumenten” 
terwijl de oudere eerder tot het “fandom” of fans behoren. 
De doorsnee burger heeft zijn huiselijke luxe op peil ge-
bracht en kan nu geld spenderen aan ‘minder belangrijke’ 
zaken zoals naar het voetbalstadion gaan. Bovendien zorgt 
de toenemende commercialisering van de sport voor een 
noodzakelijke uitbreiding van de potentiële doelgroep. 
Toegepast op het voetbal betekent dit naast het aantrekken 
van een financieel slagkrachtig publiek een meer vrouw- 
en kindgerichte aanpak. Sportclubs hopen daarnaast dat 
niet alleen het ‘novelty effect’ van hun stadion, maar ook 
de uitbreiding van hun dienstverlening nieuwe bezoekers 
zal aantrekken. Sportaccommodaties worden extra aan-
trekkelijk voor nieuwe doelgroepen als ze multifunctioneel 

Tabel 1: De eigenschappen van de nieuwe, moderne sporttempel (Dejonghe T. (2007a:222)

Bereikbaarheid – zichtbaarheid - omvang

•	 Aanwezigheid van marktpotentie: de bezettingsgraad van het bestaande stadion kan een referentie zijn

•	 Multifunctionele infrastructuur

•	 ‘Landmark’-status van het stadion

•	 Vlotte bereikbaarheid per auto: dicht bij een op- en afrit van de autosnelweg en voldoende parkeergelegenheid in de directe omgeving 
om de tijd tussen het parkeren en het betreden van het stadion zo klein mogelijk te houden

•	 Gesponsorde accommodatie

in het stadion

•	 Stadion afgestemd op supporterspotentieel: beter een goed en gezellig stadion dat iedere wedstrijd goed gevuld is dan een oversized 
stadion dat enkel bij topwedstrijden vol zit en voor de rest halfleeg

•	 Variabele kleuren van de zitjes zonder een duidelijke verwijzing naar een naam zodat de accommodatie bij niet uitverkochte wedstrij-
den een volle aanblik geeft. Bijvoorbeeld de Amsterdam Arena

•	 Mogelijkheden tot uitbreiding: funderingen moeten aangepast zijn aan een eventuele bijkomende ring of er moet ruimte vrijgelaten 
worden voor een eventuele nieuwe tribune

•	 Veiligheidsvoorzieningen: geen omheiningen meer maar wel veilige en voldoende uitgangen, bewakingscamera’s en een duidelijk 
afgescheiden deel voor de bezoekers

•	 Vrouw- en kindvriendelijk: verwarmde zitplaatsen, voldoende en nette toiletten, alleen overdekte zitplaatsen en dit tot aan het veld

•	 Voldoende bedrijfsmogelijkheden: business seats, bedrijfsruimten, parkeerplaatsen op wedstrijdloze dagen door bedrijven laten in-
nemen

•	 Modernisering mediaruimte

•	 Geen atletiekpiste rond het veld: stadion gebouwd op sfeer, intimiteit met een goede akoestiek voor de 12de man

•	 Winkel, eet en ontmoetpromenade: supporters kunnen er vóór en na de wedstrijd hun geld uitgeven aan het voetbal in fanshops en 
eet- en drankkraampjes.
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zijn en meer dan alleen maar een sportlocatie zijn. In deze 
moderne stadions kunnen behalve de sportwedstrijden ook 
andere evenementen plaatsvinden en kan een deel van het 
stadion verhuurd worden voor andere consumentgeoriën-
teerde diensten, zoals supermarkten, congressen, hotels of 
shopping centra om er enkele te noemen. Een bijkomend 
niet budgettair argument voor de bouw van nieuwe mo-
derne stadions zijn de steeds strengere normen die UEFA 
en FIFA aan moderne stadions opleggen om de toelating te 
verkrijgen tot het organiseren van Champions League en 
Europa League wedstrijden.

De nieuwe multifunctionele arena wordt in de meeste ge-
vallen gereloceerd naar de rand van de stedelijke centra en 
dicht bij invalswegen waardoor ze een andere ruimtelijke 
inplanting krijgen. Door de toenemende mobiliteit zagen 
topsportclubs hun rekruteringsgebied immers ruimer 
worden. Om in te spelen op de vraag van de consument 
werden de nieuwe stadions architectonische constructies, 
gelegen aan een belangrijke verkeersader en/of in de open 
ruimte. Deze ‘landmarks’ staan symbool voor de identiteit 
van de club en/of regio, hebben een uitstraling naar de bui-
tenwereld en zorgen voor een toenemende ‘awareness’ van 
de club. Vanwege hun opgewaardeerde status evolueerde 
een dergelijk moderne sporttempel tot een ‘gewenst’ en 
‘gevraagd’ uithangbord voor de regio of stad. In de meeste 
Europese voetbalcompetitie verlieten de 
laatste tijd nogal wat clubs de historische 
‘heilige’ gronden om te verhuizen naar 
een modern, multifunctioneel, goed be-
reikbaar stadion met een grotere capaci-
teit, waarbij de naam van het stadion ver-
huurd wordt aan een sponsor. Feddersen 
e.a. (2006) en Feddersen & Maenning 
(2009) maakten een onderscheid tussen 
“novelty effect” en capaciteitseffect. Dit 
laatste kan voorkomen bij clubs waar de 
maximale capaciteit van het bestaande sta-
dion in meerdere gevallen bereikt wordt. 
In economische termen duidt dit op het 
niet voldoende beantwoorden van het aan-
bod op de vraag en zou een uitbreiding van 
het stadion tot een duidelijke groei van het 
toeschouwersaantal leiden. De afwezig-
heid van een aan de vraag beantwoor-
dend voetbalstadion zorgt voor potentiële 
inkomensdervingen. Het niet kunnen 
verhogen van de toegangsprijzen, het 
moeten weigeren van toeschouwers, het 
niet kunnen plaatsen van zakenpartners, 
het voor de Europese competities com-
mercieel niet kunnen optimaliseren van 
het stadion, het “afstoten” van vrouw en 
kinderen en de nieuwe kapitaalkrachtige 
sportconsument geen onderdak kunnen 
geven zijn factoren die een rem op de 
groei van een club zijn. Feddersen e.a 

(2006) stelde dat een gemiddelde bezettingsgraad van het 
thuisvak van minimaal 90% in laatste seizoenen voor de 
opening van het nieuwe stadion een indicator voor capa-
citeitsbeperkingen is. Ze kwamen tot het besluit dat clubs 
die zich in dergelijke omstandigheden bevonden een ster-
ke toename van het toeschouwersaantal merkten na de 
opening van het nieuwe moderne stadion. In de Belgische 
context hebben Club Brugge KV, SC Anderlecht, RC Genk, 
Standard Luik, KAAGent, KVMechelen en SVZulte-Ware-
gem meerdere malen per jaar een capaciteitsprobleem en 
neemt het aantal wedstrijddagen met een bezettingsgraad 
van meer dan 90% toe. 

2.3 Club BruggeKV in deze context

2.3.1 Het stadion

Het huidige Jan Breydelstadion heeft een capaciteit van 
29 074 personen. We kunnen dit opsplitsen in een thuis 
en een bezoekersgedeelte. De totale capaciteit voor de 
thuissupporters is 27 389 en kunnen we, zoals in figuur 2 
en 3 te zien is, indelen in een mediagedeelte van 160 plaat-
sen, het overdekte gedeelte en de drie onoverdekte hoekge-
deeltes van 2443 plaatsen die zeer moeilijk aan de man te 
brengen zijn en niet gewenst zijn bij abonnees. De nuttige 
capaciteit van het stadion bedraagt 24  788 plaatsen. Het 

Figuur 3:  Verschil tussen totale capaciteit en aantal voldoende exploiteerbare plaatsen in  

het Jan Breydelstadion 

Bron: ClubBruggeKV, Dejonghe T.(2007b:7)

Figuur 2:  Overzicht tribunes Jan Breydelstadion  

(http://www.clubbrugge.be/nl/club/stadion/algemeen)
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uitvak omvat 1685 plaatsen waarvan 185 plaatsen wegens 
veiligheidsoverwegingen niet gebruikt worden.

2.3.2 De capaciteitsdruk 

De vaste bezettingsgraad voor de 2006/07-2010/11 wordt 
in Tabel 2 weergegeven. De bezettingsgraad bevindt zich in 
de onderzochte periode boven de 90% grens. Club Brug-
geKV heeft door dit succes weinig ruimte voor bijkomende 
abonnees. De huidige infrastructuur laat het bovendien 
niet toe om het aantal lucratieve business seats uit te brei-
den. Het bereiken of overtreffen van de 100 procent grens 
bij vele wedstrijden heeft als gevolg dat sommige mensen 
zich tevreden moeten stellen met kwalitatief minder goede 
plaatsen in de niet overdekte delen van het stadion.

2.3.3 De wedstrijddaginkomsten

Het budget van een voetbalclub wordt voornamelijk be-
paald door:
•	 de wedstrijddaginkomsten zoals ticketverkoop, inkom-

sten uit merchandising en catering
•	 sponsoring en andere commerciële inkomsten
•	 uitzendrechten

De twee laatste bronnen van inkomsten zijn een afgeleide 
van het marktpotentieel van de club en de competitie. Clubs 
in een klein land als België hebben hierdoor een competitief 

nadeel en kunnen gedeeltelijk als exogeen beschouwd wor-
den. KPMG(2007) bepaalde dat 66 procent van de inkom-
sten van ClubBrugge uit endogene wedstrijddaginkomsten 
kwamen en het bedrag gerelateerd is aan het aantal bezoe-
kers. Deze inkomsten zijn met andere woorden gerelateerd 
aan de capaciteit en het aanwezige comfort in het stadion. 
Indien we het comfort in het Jan Breydelstadion vergelij-
ken met dat als benchmark genomen Nederlandse clubs 
PSV, Ajax en Feyenoord, constateren we een groot verschil 
(Tabel 3) die, zoals te zien is in tabel 3, uiteindelijk via het 
in figuur 1 als besproken cumulatief causatiefproces hun 
impact hebben op het budget.

2.4 Het geografisch verzorgingsgebied van 
ClubBruggeKV

De komst van een nieuw comfortabel multifunctioneel sta-
dion zou voor ClubBruggeKV de mogelijkheid bieden om het 
aantal abonnementen, losse tickets en business seats te ver-
hogen en skyterrassen of boxen te creëren. Dejonghe (2007b) 
bepaalde de optimale grootte van het stadion voor de club op 
40 000 plaatsen. Een dergelijk stadion zou de capaciteitsdruk 
doen afnemen en een significante inkomstenverhoging met 
zich meebrengen waardoor betere spelers gekocht en betere 
resultaten neergezet zouden kunnen worden. 

In het kader van de optimale locaties moeten we rekening 
houden met het geografische rekruteringsgebied van Club-

Tabel 2: De bezettingsgraad van de bruikbare capaciteit (Bron data: ClubBruggeKV + eigen verwerking)

2006/07 2007/08 2008/09 2009/10* 2010/11*

Abonnees 21  195 22 865 22 212 21 023 20 034

Seats 452 452 444 407 438

Totaal 21 647 23 317 22 656 21 430 20 472

Bezetting bruikbare capaciteit (%) 87,3 94,1 91,4 86,5 82,6

Gemiddelde losse ticketverkoop thuispubliek 2 629 2 799 2 998 3 002 3 415

Gemiddelde totale thuispubliek 24 276 26 116 25 654 24 432 24 187

Bezetting bruikbare capaciteit (%) 97,9 105,4 103,5 98,6 97,6

*: reguliere competitie

Tabel 3: Vergelijking van de stadions van ClubBrugge met PSV, Ajax en Feyenoord (Bron: KPMG(2007)+ eigen verwerking)

Club Brugge PSV ajax Feyenoord

Maximale capaciteit

Overdekte plaatsen

Business seats

Skyterrassen/boxen/loge

Restaurantcapaciteit

Randactiviteiten*

Budget 2010/11

29 074

24 329

463

0

600

Neen

1 25 miljoen

35 000

35 000

2 000

1 140

3 000

Ja

1 58 miljoen

51 628

51 628

1 564

774

>3 000

Ja

1 61 miljoen

51 117

40 000

1 200

727

3 000

Ja

1 38 miljoen

*: verhuur van vergaderruimtes, stadionrondleidingen, museum, cateringactiviteiten,…
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BruggeKV. De club is namelijk een uitzondering op het al-
gemeen patroon van de meeste voetbalclubs in ons land. 
Vele clubs halen meer dan 90% van hun toeschouwers 
uit de directe omgeving met een reikwijdte van ongeveer 
15 km. RC Genk heeft een ruimtelijk monopolie met een 
straal van ongeveer 25-30 km terwijl ClubBruggeKV, Royal 
Standard de Liège en RSCAnderlecht een fanbasis hebben 
die de lokale regio overstijgt (Dejonghe; 2001; 2004).

Dejonghe(2007b) analyseerde op basis van 19 059 abon-
nementen uit 2006/07 die aan een woongemeente gekop-
peld konden worden en de 60 167 geregistreerde suppor-
ters de ruimtelijke spreiding van de thuistoeschouwers. 
(het resterend gedeelte zijn toegewezen aan de locatie van 
de bedrijven die in hun sponsorovereenkomst een aan-
tal abonnementen krijgen voor hun personeel/klanten of 
woonden in het buitenland. Een vergelijking met het abon-
nementenbestand uit 2008/09 bevestigde de verdeling).

Uit de data, weergegeven in tabel 4, blijkt 
duidelijk dat het relatief aantal geregistreer-
de supporters in West en Oost-Vlaanderen 
hoger is dan hun aandeel bij de abonnees. 
De supporters die een grotere afstand moe-
ten afleggen zullen eerder geneigd zijn een 
abonnement aan te kopen. We kunnen 
dit verklaren door de factor tijdsafstand, 
namelijk het relatief aantal consumenten 
neemt af naarmate de afstand toeneemt 
maar eens de consument beslist heeft om 
te komen zal hij het product blijven con-
sumeren. Consumenten die dichter bij het 
stadion wonen, zullen vlugger een “last mi-
nute” beslissing nemen om naar de wed-
strijden te gaan. Om een beeld te krijgen 
over de totale stroom thuistoeschouwers 
gebruiken we de locatie naar gemeente van 
de abonnees en nemen we de procentuele 
aandelen geregistreerde supporters om an-
dere thuistoeschouwers aan een gemeente 
toe te wijzen.

De locatie van de fans is nodig om de verkeersstromen te 
bepalen die een grote invloed zullen hebben op de keuze 
van een locatie voor een nieuw stadion. Zoals we op fi-
guur 4 constateren komt een aanzienlijk aantal van de fans 
komen via de A18/E40, A10/E40 en A17/E403, de zoge-
naamde “levensaders” van de club. Een ander deel komt 
uit de eigen locatie Brugge, via de E34 en uit het hinter-
land in de driehoek Wenduine-Knokke-Brugge. In het toe-
wijzen van de fans aan een bepaalde verkeersstroom ver-
onderstellen we dat ze het “homo economicus” principe 
van de kortste tijdsafstand volgen. Zo wijzen we alle fans 
die vanuit Antwerpen, Limburg, Vlaams Brabant, Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest, en Wallonië met uitzondering van 
Henegouwen, toe aan de A10/E40. Het resultaat toont ons 
dat 74 procent van de supporters via de A10/E40 uit het 
binnenland, A17/E403 richting Kortrijk en A18/E40 rich-
ting westkust komen. De eigen locatie en het hinterland 
leveren slechts iets meer dan een kwart van de toeschou-
wers in het stadion. Deze vaststelling impliceert dat in een 

Tabel 4: Het aantal abonnees en geregistreerde supporters van Club Brugge naar provincie (Bron data: ClubBruggeKV)

abonnees % 
geregistreerde 

supporters
%

West-Vlaanderen

Oost-Vlaanderen

Vlaams-Brabant

Antwerpen

Limburg

Brussels Hfs Gewest

Wallonië

11 988

4 223

1 120

1 093

408

116

111

62,9

22,2

5,9

5,7

2,1

0,6

0,6

40 768

14 815

1 636

1 864

696

165

223

67,8

24,6

2,7

3,1

1,2

0,3

0,4

Totaal 19 059 60 167

Figuur 4: De verkeersstromen en de levensaders van ClubBrugge
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economische logica een relocatie van het stadion richting 
de “levensaders” de best mogelijke keuze zou zijn voor een 
verdere uitbreiding van het supportersbestand. Een locatie 
in het hinterland zou een defensieve keuze zijn daar de 
tijdsafstand tot het overgrote deel van hun toeschouwers 
zou toenemen en een bijkomende tijdskost en vervoerskost 
met zich mee zou brengen. 

3 de potentiële locAties VAn een 
nieuW stAdion

3.1 Algemeen

In dit deel bespreken we vijf potentiële locaties van een 
multifunctioneel stadion met 40 000 zitjes in combinatie 
met winkelruimtes zonder een waardeoordeel te geven. 
Het nieuwe stadion zou, indien niet gelokaliseerd op de 
huidige site, een combinatie van winkelcentrum met voet-
balstadion zijn. De minimale ruimtebehoefte werd door 
Arcadis Gedas (2007) op 29,60ha bepaald. We dienen 
op te merken dat UNIZO en het Brugs Handelscentrum 
geen voorstanders zijn van de combinatie stadion-winkel-
centrum omdat zij vrezen voor welvaartsverlies en een 
toenemende leegstand in de Brugse binnenstad. Een haal-
baarheidsstudie die Uplace NV liet uitvoeren, berekende 
een nood aan ongeveer 100 000 m2 extra retailruimte in 
het marktgebied Brugge en dat een overdekt winkelcen-
trum aan de rand van Brugge een meerwaarde zou zijn 
voor de regio (Arcadis Gedas,2007). Tegen de relocatie in 
de groene rand richting klaverblad waren verscheidene 
milieugroeperingen en lokale bewegingen (de witte pion) 
gekant. 

Het is de bedoeling dat de lezer, na het analyseren van de 
kenmerken van de vraag naar en het aanbod van locaties tot 
een objectieve keuze zou komen. Deze oefening kan een 
aanzet zijn tot een discussieforum waarbij de diverse sta-
keholders hun standpunten duidelijk maken en naar een 
compromis toegewerkt wordt. Deze oefening kan gebruikt 
worden als een actievere invulling van de lessen of colleges 
ruimtelijke ordening. Voor de vijf geselecteerde locaties be-
kijken we de locatie in de ruimte, bereikbaarheid, en de 
bestaande bebouwde ruimte, 

We gebruikten het gewestplan Brugge-Oostkust goedge-
keurd bij KB op 7 april 1977. Een ander beleidsdocument 
is het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) Brug-
ge (2006) dat een kader creëert voor de verwachte en ge-
wenste ruimtelijke ontwikkeling voor Brugge. Het moet de 
duurzame ruimtelijke ontwikkeling van Brugge linken aan 
de ruimtelijke behoeften en hierbij rekening houden met 
de ruimtelijke draagkracht, de gevolgen op lange termijn 
voor het leefmilieu en de sociale, economische en cultu-
rele consequenties. Het is de basis is voor een Ruimtelijk 
Uitvoeringsplan (RUP). Een ander geraadpleegd document 

zijn de toelichtingnota’s bij het gewestelijk ruimtelijk uit-
voeringsplan afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge 
(2009).

Arcadis Gedas (2007) onderzocht ter kennisgeving voor 
Plan-MER diverse locaties op basis van hun functiona-
liteit en beleidsmatige haalbaarheid. De huidige locatie 
beschouwden ze als ongeschikt omwillen van de moeilij-
ke bereikbaarheid en de overlast voor de omwonenden. 
Uit 15 potentiële locaties werden na een doelmatigheids-
filtering op basis van een toetsing van de beschikbare 
oppervlakte aan de minimale ruimtebehoefte gecombi-
neerd met hun beleidsmatige beschikbaarheid De Spie, 
Blankenbergsesteenweg, Wagelwater, Oostkampse Baan 
en Jabbeke weerhouden. Deze sites kregen een milieu-
beoordeling en een rangschikking op basis van het “tri-
ple-P” principe. Het “triple P” principe omvat “Planet”, 
wat de biologische en ecologische waardering weergeeft, 
“Profit” wat het economisch productiemilieu analyseert 
en “People”, wat de bereikbaarheid en functionele en vi-
suele verstoring bekijkt. Op basis van hun studie kwam 
de Oostkampse Baan als meest geschikte naar voor en 
waren De Spie en Blankenbergsesteenweg de tweede en 
derde voorkeur. 

Het ruimtelijk structuurplan bestaat uit 3 gedeelten: 
een bindend deel, een richtinggevend deel en een 
informatief deel.

Het bindend gedeelte. Het bindend gedeelte en 
de hierin opgenomen bepalingen bestaat erin een 
dwingend kader aan te geven voor de uitvoering 
van het ruimtelijk structuurplan. Het bevat die 
maatregelen die essentieel geacht worden om de visie 
en de opties van het ruimtelijk structuurplan op het 
terrein uitvoerbaar te maken. De bindende bepalingen 
leveren een actieprogramma en zijn verifieerbaar of 
toetsbaar wat betreft de wezenlijke uitvoering ervan. 
In het richtinggevend deel wordt o.a. de ruimtelijke 
visie op de ontwikkeling weergegeven. De overheid 
mag van het richtinggevend deel niet afwijken, 
behalve ingevolge onvoorziene ruimtelijke behoefte 
van de verschillende maatschappelijke activiteiten. 
In het informatief deel worden de belangrijkste 
elementen aangegeven die de bestaande ruimtelijke 
structuur morfologisch en functioneel bepalen.

Meer uitleg en eventueel downloaden van 
Informatief gedeelte, Richtinggevend gedeelte en 
Bindend gedeelte van het Gemeentelijk Ruimtelijk 
Structuurplan Brugge kan via http://www.brugge.be/
internet/nl/openbaar_bouwen_wonen/ruimtelijke_
ordening/ruimtelijke_planning/inhoudelijke_
planning/RP_strucpl_.htm
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3.2 De vijf potentiële locaties

Voor de locatie van het moderne stadion 
met 40  000 zitplaatsen schuiven we in 
deze bijdrage vijf potentiële locaties naar 
voor (Figuur 5):
•	 het verbouwen van het huidige Jan Brey-

delstadion (locatie 1)
•	 het realiseren van een nieuw en goed 

bereikbaar multifunctioneel stadion aan 
het klaverblad van de autosnelwegen 
E40 en E403 (locaties 4 en 5)

•	 het realiseren van een defensief multi-
functioneel stadion in het hinterland in 
De Spie of het gebied ten westen van de 
Blankenbergsesteenweg (locaties 2 en 3)

Het aantal voertuigen op wedstrijddagen 
werd bepaald op maximaal 8.500 maar 
met een piek van meer dan 6.000 in de 
twee uur voor en 8.000 in de twee uren 
na de wedstrijd. In combinatie met een 
winkelcentrum schatte men een nood aan 
9.000 parkeerplaatsen voor auto’s en 160 
voor autobussen.

3.2.1 Het upgraden van het huidige 
Jan Breydelstadion (locatie 1)

•	Locatie	in	de	ruimte
Het volledig ingesloten stadion bevindt 
zich in het westen van de kernstad in het 
centrum van de deelgemeente Sint-An-
dries. Het terrein wordt grotendeels inge-
nomen door de 13 oefenvelden, het stadion 
en een provinciaal zwembad. De parkeer-
terreinen liggen verspreid over de site. Het 
stadscentrum bevindt zich op een afstand 
van ongeveer drie kilometer en het klaver-
blad E40/E403 op acht kilometer.

•	Bereikbaarheid
De tijdsafstand naar het stadion neemt 
sterk toe vanaf het klaverblad E40/E403. Om het Jan Brey-
delstadion te bereiken is de eerste “bottle neck” de samen-
voeging van de E40 en E403 met de expresweg N31. Een 
tweede “vertraging” is de overgang van N31 naar de Gistel-
sesteenweg door het centrum van Sint-Andries. De filevor-
ming zorgt ervoor dat de doorgangstijd voor de laatste acht 
kilometer tot meer dan een half uur kan oplopen. Arcadis 
Gedas (2007) bepaalde dat momenteel 21 000 supporters 
met de auto komen wat ongeveer 6000-7000 voertuigen 
zijn. Bij een uitbreiding naar 40 000 zitjes zou dit kunnen 
oplopen naar 30  000 of 8500 – 10  000 voertuigen. Een 
bijkomend probleem is het ontbreken van voldoende par-
keergelegenheid. Het stadion is ingesloten in een bebouwde 
kern waardoor een eventuele uitbreiding een significante 

impact zal hebben op de omgeving (geluidsoverlast, mili-
euhinder, mobiliteitsaspecten,…). Het Brugs verkeerscircu-
latieplan is vooral geënt op de lokale verkeersproblematiek 
en geeft geen directe oplossing voor de verkeerscongestie 
tijdens wedstrijddagen.

Via het uitgebreid openbaar busvervoer is de site relatief 
goed bereikbaar vanuit de eigen locatie maar het station 
bevindt zich op 4,5 kilometer. Het busvervoer is enkel 
bruikbaar voor supporters uit de eigen locatie en enkele 
randgemeenten. Het treinvervoer is momenteel niet bruik-
baar voor de supporters uit de rest van Vlaanderen daar de 
meeste wedstrijden ’s avonds plaatsvinden en in sommige 
gevallen geen treinen meer rijden en/of de aansluitingen 
in Gent of Brussel niet meer aanwezig zijn.

Figuur 5: De vijf potentiële locaties van het nieuwe stadion (Dhondt I.,2011)

Figuur 6: De locatie van het Jan Breydelstadion (Google Earth, 16/05/2011)
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•		Bestaande	bebouwde	ruimte	en	 
gemeentelijk ruimtelijk Structuurplan Brugge

Volgens het Gewestplan is het stadion gelegen in een ge-
bied voor dagrecreatie en omringd door hoofdzakelijk 
woongebied, woonuitbreidingszones, parkgebied en ge-
bieden voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar (zie 
Figuur 7). De beperkte horecamogelijkheden in het stadion 
zorgen ervoor dat de nabijgelegen horeca een belangrijke 
lokale stakeholder is. Het stadion en de potentiële uitbrei-
ding zijn enerzijds, zoals Van Dam (1998) het formuleerde 
bij de suburbanisatie van de Nederlandse voetbalstadions, 
een Locally Unwanted Land Use, maar anderzijds een be-
langrijke inkomstenbron voor de lokale horeca. 

Het informatief gedeelte van het GRSB meldt dat het Jan 
Breydelstadion een bovengemeentelijke recreatieve voor-
ziening is. Het richtinggevend gedeelte van het Gemeente-
lijk Ruimtelijk Structuurplan van de Stad Brugge stelt dat 
een site met een bovenlokale sportfunctie zodanig mobi-
liteitsgenererend zijn dat zij geen deel kunnen uitmaken 
van het randstedelijke groen of buitengebied. De nadruk 
wordt gelegd op het bevorderen van de bereikbaarheid via 
het openbaar vervoer en het beperken van de hinder naar 
de omwonenden toe. Het bindend gedeelte maakt geen 
melding over het Jan Breydelstadion of Club BruggeKV

•		Complementaire	functies
Een grootschalig multifunctioneel stadionproject met bij-
horende parkingfaciliteiten is op deze locatie moeilijk te 
combineren met de woonwijken rondom het stadion. 

Een diepgaande stakeholderanalyse en 
een open dialoog met o.a. omwonenden, 
plaatselijke middenstand en stadsbestuur 
is noodzakelijk om een succesvolle inte-
gratie van het stadion in de onmiddellijke 
omgeving te bewerkstelligen. In een studie 
onder leiding van de Vlaamse Bouwmees-
ter werden aan de herstructurering van de 
site diverse ingrepen voorzien (Studieburo 
Mouton e.a., 2007). Zo voorzag men busi-
nessfaciliteiten in de nieuwe hoofdtribune 
gekoppeld aan accommodatie voor tijdelij-
ke evenementen, het moderniseren van de 
interne accommodatie om de clubs meer 
ruimte voor commerciële activiteiten aan 
te bieden, een vernieuwing van alle andere 
tribunes met capaciteitsuitbreiding en in-
door sportaccommodatie, een herlocatie 
van de hoofdingang met een stedelijke 
esplanade met ruimte voor commerciële 
activiteiten, kantoren en/of woningen en 
parkeermogelijkheden en de ontwikkeling 
van een duurzaam verkeersconcept. 

•		Watertoets	en	ecologisch	belang	

De site van het Jan Breydelstadion is niet 
gelegen in overstromingsgevoelig gebied.

•		Landmarkstatus
De potentie om te fungeren als landmark van de regio 
Brugge is beperkt daar het stadion sterk is ingesloten in 
verstedelijkt gebied en de site niet zichtbaar is van op grote 
invalswegen.

3.2.2 Locatie Oostkampse Baan-Chartreuse  
(locatie 4 en 5)

•		Locatie	in	de	ruimte
Beide locaties zijn gelegen ten zuiden van Brugge aan 
het klaverblad E40/E403 en bevinden zich gedeeltelijk op 
het grondgebied van Loppem, een deelgemeente van Ze-
delgem en in minder mate op het grondgebied van de ge-
meente Oostkamp. Het wordt begrensd door E40 en E403 
en de spoorlijn Kortrijk-Brugge en doormidden gesneden 
door de Oostkampse Baan. 

•		Bereikbaarheid	
Een zeer goede bereikbaarheid via de “levensaders” E403 en 
E40 waardoor de tijdsafstand voor vele supporters signifi-
cant zou afnemen en de werkelijke vraag uit deze regio zou 
laten toenemen. Het resultaat van deze offensieve locatie 
naar hun markt en marktpotentie zorgt, rekening houdende 
met de file en parkeerproblematiek bij het Jan Breydelsta-
dion, voor een tijdwinst van 30-45 minuten. Bij een relo-
catie moet de aanleg van een parkeergelegenheid voorzien 
worden die de pieken van de topwedstrijden kan opvangen 

Figuur 7:  Gewestplan Breydelstadion en omgeving  

(Bron: http://geo-vlaanderen.agiv.be/geo-vlaanderen/gwp)
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gecombineerd met een toegangsweg met meerdere brede 
rijvakken om de doorstroming te bevorderen. Nieuwe ont-
sluitingswegen zouden naar het klaverblad en de op en afrit 
te Loppem lopen. Op piekmomenten verwacht men 4000 
auto’s per uur waarvan de helft via de E40 richting binnen-
land en een vierde via de E403 richting Kortrijk komt.

Via het openbaar busvervoer is de locatie relatief goed be-
reikbaar. Maar een aanpassing van de buslijnen tijdens 
wedstrijddagen en eventueel bij het inplanten van een 
shoppingcentrum zou noodzakelijk zijn. 
Een treinhalte is niet aanwezig maar in 
het voorziene Light Rail traject van Zee-
brugge, doorheen Brugge tot in Loppem, 
is er een station voorzien aan het Char-
treusegebied en in Loppem. 

Bij een goede ontsluiting vanuit de E40 
en E403 zou de impact van een stadion 
op de woonwijken Oostkamp en Loppem 
minimaal maar toch niet te verwaarlozen 
zijn. De eventuele aanleg van de Light 
Rail zal een betere ontsluiting mee in de 
hand werken. In het Ruimtelijk Structuur-
plan wordt de intentie van de Stad Brugge 
uiteengezet om het autogebruik en het 
parkeren in de stad te ontmoedigen en 
openbaar vervoer aan te moedigen. Het 
gewenste resultaat is o.a. een gebruik van 
pendelparking aan de randgebieden van 
de stad. De komst van het stadion met 
winkelcentrum, en bijhorende parking, 
zou mede kunnen bijdragen tot de mobili-
teitsdoelstelling.

•		Bestaande	bebouwde	ruimte	en	Gemeentelijk	Ruimtelijk	
Structuurplan Brugge 

Volgens het op Figuur 9 weergegeven Gewestplan is deze 
locatie gelegen in een agrarisch gebied. Ten noorden is de 
spoorlijn de afbakening van het agrarisch gebied die dan 
vervolgens overgaat in gebieden voor gemeenschapsvoor-
zieningen en openbaar nut en parkgebied. In het zuidwes-
ten wordt de locatie begrensd door de E40 waarna zich 
woongebied, parkgebied en agrarisch gebied bevindt. He-
lemaal in het zuiden bevindt zich het klaverblad, hetgeen 

Figuur 8: Chartreuse en Oostkampse Baan (Bron: Google Earth, 16/05/2011)

Figuur 9:  Gewestplan Chartreuse en Oostkampse baan en omgeving  

(Bron http://geo-vlaanderen.agiv.be/geo-vlaanderen/gwp/)
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volgens het gewestplan een bufferzone is. Ten oosten van 
de locatie zorgt de E403 voor een buffer voor het aangren-
zende agrarische gebied. In het gebied is een Bijzonder 
Plan van Aanleg van toepassing, namelijk de BPA nr. 138 
Heidelbergstraat West (01/12/1993) waarin geijverd wordt 
voor een maximaal behoud van groen en schrappen van 
bouwmogelijkheden. 

Voor Zedelgem is tot op heden geen GRS opgemaakt. Het 
Ruimtelijk Structuurplan van de stad Brugge stelt dat bo-
venlokale sportfuncties zoals het Jan Breydelstadion geen 
deel kunnen uitmaken van het randstedelijke groen of bui-
tengebied. 

In de toelichtingsnota en het plan MER van het gewestelijk 
ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk 
gebied Brugge (2009) wordt de N31 de drager van verzor-
gende en economische activiteiten van regionaal stedelijk 
niveau maar wordt het zuidelijk deel, als onderdeel van 
de groene gordel rond Brugge, gekenmerkt door groen en 
open gebied. Bij de ontwikkeling van het gebied stelt het 
plan MER dat enerzijds rekening moet gehouden worden 
met de unieke locatie als gevolg van de aanwezige verkeers-
infrastructuur en anderzijds met de groene corridorfunctie 
binnen de groene gordel. Deze op het eerste zicht tegen-
strijdige kenmerken maakt dat het gebied als de “Poort 
voor Brugge” geschikt is voor een zichtlocatie voor de regio 
Brugge rekening houdende met haar ecologische waarde.

•		Watertoets	en	ecologisch	belang
De locaties Chartreuse en Oostkampse baan liggen in een 
gebied met een overstromingsproblematiek. Door bijko-
mende verharding, leidt de realisatie van het stadion tot 
negatieve effecten. Wanneer voldoende maatregelen wor-

den genomen om het afstromend 
water van de bijkomende verhar-
ding op te vangen en te bufferen 
binnen het gebied vooraleer het ver-
traagd wordt afgevoerd, worden de 
effecten deels gemilderd. Wanneer 
tevens de bestaande overstromings-
problematiek wordt aangepakt, 
wordt de negatieve impact bijko-
mend gemilderd. De inrichting van 
een voetbalstadion op deze locaties 
betekent – gezien de ligging in een 
van nature overstromingsgevoelig 
gebied - hoe dan ook een aantasting 
van de draagkracht van het water-
systeem.

In het Plan MER (2009) stelt men 
dat de groene gordel, waartoe het 
Chartreusegebied behoort, een be-
grenzing vormt tussen de perifere 
kernen en de kernstad en heeft het 
een corridorfunctie voor natuur-

lijke organismen. Het gebied kent een beschermde vleer-
muizenkolonie waarvoor maatregelen moeten genomen 
worden voor het behoud van hun vliegroutes en foerageer-
gebieden. Deze maatregelen omvatten het voorzien en in 
stand houden van een ruimtelijk gevarieerde bosstructuur, 
garanderen en verbeteren van de verbinding tussen deze 
boszone en omliggende groengebieden, vermijden van de 
invloed van kunstlicht door tunnels niet te verlichten, be-
houden van de gebouwen die dienst doen als winterverblij-
ven, behoud van de aanwezige jachtgebieden en garande-
ren van hun bereikbaarheid. 

•		Complementaire	functies
De nieuwe site van het multifunctioneel stadion kan voor 
de uitbouw van andere verzorgingsfuncties zorgen. De of-
fensieve ligging kan voor consument georiënteerde dien-
sten, zoals shoppingcentra, een optimale locatie zijn. Door 
een goede busverbinding met het centrum kan het als een 
poortfunctie gebruikt worden. Naast de lokale aankopen in 
de aanwezige winkelfaciliteiten kan het als “park and ride” 
gebruikt worden voor een uitstap naar Brugge en zo het 
centrum verder ontlasten van autoverkeer.

•		Landmarkstatus
Het stadion heeft een potentiële uitstraling als zichtloca-
tie. De goed bereikbare en duidelijk zichtbare site, alsook 
de voorgestelde plannen voor de realisatie van een modern 
stadion met voldoende business seats, catering, e.d. op een 
multifunctionele site zorgen ervoor dat dit project moge-
lijks kan fungeren als uithangbord of “landmark” voor de 
regio Brugge. Het organiseren van andere multifunctione-
le activiteiten (zoals concerten, congressen,…), en de even-
tuele verkoop van de stadionnaamrechten aan een multina-
tionaal bedrijf zouden hieraan kunnen bijdragen.

Figuur 10: De locatie van het nieuwe stadion met parking (Bron: Club BruggeKV) 
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3.2.3 Locatie De Spie-het gebied ten westen 
van de Blankenbergsesteenweg (loca-
tie 2 en 3)

•		Locatie	in	de	ruimte
Beide locaties zijn gelegen in het noord van het 
regionaalstedelijk gebieden sluit aan bij de wes-
telijke zijde van de haven Brugge-Zeebrugge. Het 
oostelijk deel De Spie wordt, zoals in figuur 11 
weergegeven is, ingesloten door twee spoorwegen 
en het gebied ten westen van de Blankenbergse-
steenweg wordt begrensd door de N31. Het gebied 
ten westen van de Blankenbergsesteenweg is 90 
ha groot en De Spie 42 ha waarvan door haar spe-
cifieke vorm slechts 30ha nuttig bruikbaar is. Deze 
sites zijn ten opzichte van de fanbasis van Club-
Brugge een defensieve locatie. 

•		Bereikbaarheid	
Het overgrote deel van de fans komt, zoals hierbo-
ven besproken werd, via de E40 en E403. Bij een 
locatie van het stadion ten noorden van Brugge 
moeten zijn de N31 voor ongeveer 8 tot 9 km ge-
bruiken. Deze N31 zal zelfs na de huidige moderni-
seringswerken problemen hebben met de piekver-
keersstroom op wedstrijddagen omdat het toerisme 
richting oostkust en de haven eveneens gebruik 
maken van deze route. Het resultaat is een toene-
mende tijdsafstand en een hogere “kost” voor de 
fans om het voetbal te kunnen consumeren. Deze 
locatie is met andere woorden niet optimaal om het 
supporterspotentieel uit te kunnen bouwen. Een 
bijkomende kost is de additionele hoeveelheid verbruikte 
brandstof ten opzichte van een locatie nabij het klaverblad 
E40/E403. Arcadis Gedas (2007) berekende dat ten opzichte 
van de Oostkampse Baan een locatie aan de Blankenbergse-
steenweg ongeveer 287 000 bijkomende autorijkilometers 
zou creëren en een locatie ter hoogte van De Spie zelfs een 
395.000 autorijkilometers. Indien we rekening houden met 
20 competitiewedstrijden en een zestal Europese en andere 
wedstrijden met een grote volkstoeloop betekent dit op jaar-
basis ongeveer 7,5 miljoen tot 10,3 miljoen additionele auto-
rijkilometers of met andere woorden zowel een ecologische 
als economische meerkost. Wat betreft het openbaar vervoer 
is de aanleg van de Light Rail traject met haltes Sint-Pieters 
en Blauwe Toren een optie.

•		Bestaande	bebouwde	ruimte	en	Gemeentelijk	Ruimtelijk	
Structuurplan Brugge

Beide locaties zijn, zoals op Figuur 12 te zien is, op het 
gewestplan als agrarisch gebied ingekleurd. Volgens toe-
lichtingsnota van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoerings-
plan afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge (2009) 
zal na de ombouw van de N31, de Brugse ring, de bereik-
baarheid van het gebied toenemen en de ontsluiting van 
de N49 richting Zelzate/Antwerpen zal de N31 ontlasten 
van verkeer komende uit het havengebied. De open ruimte 

tussen N31 en Blankenbergsesteenweg geldt omwille van 
zijn ligging en ontsluiting als potentieel gebied voor de ont-
wikkeling van economische activiteiten en wordt na nabe-
stemming vanaf 2013 gereserveerd als gemengd regionaal 
bedrijventerrein. Het gebied De Spie wordt herbestemd als 
potentiële toekomstige uitbreidingszone voor gemengde 
regionale bedrijvigheid. De Spie is door zijn ingesloten ka-
rakter tussen de spoorlijnen optimaal voor de locatie van 
grotere bedrijven en sluit aan bij bestaande bedrijvenzones 
van regionaal niveau. Vanuit milieubeoordeling wordt als 
bijkomende aandachtspunt het niet toelaten van sterk ver-
keersgenererende bedrijfsactiviteiten vermeld.

•		Watertoets	en	ecologisch	belang
Net zoals bij de locatie aan de Oostkampse Baan zal de 
bijkomende verharding een negatief effect hebben op de 
waterhuishouding en zal men oplossingen op maat moe-
ten uitwerken voor de gewijzigde infiltratiecapaciteit, ver-
snelde afvoer en effecten op de grondwaterstromingen. In 
het zuidelijk minst geschikte deel voor regionale bedrijven 
van De Spie en het noordelijk deel van het gebied aan de 
Blankenbergsesteenweg wordt in uitvoering van het water-
beheersplan telkens een bufferbekken voorzien met voor 
de Blankenbergsesteenweg een vertraagde afvoer naar een 
lokale waterweg.

Figuur 11:  De Spie en Blankenbergsesteenweg 

(Bron; Google Earth, 16/05/2011) 
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•		Complementaire	functies
Deze gebieden bevinden zich in het hinterland van Brugge 
en hebben met het B-Park op het nabijgelegen bedrijven-
terrein Blauwe Toren een in oktober 2008 geopende win-
kelcentrum van 42.000m2 met een parking voor 2000 au-
to’s. Het B-Park huisvest, naast een Carrefour, vestigingen 
van onder andere Décathlon, Krëfel en Dream Land. Dit 
winkelcentrum heeft een defensieve ligging ten opzichte 
van de potentiële consumentenmarkt waardoor het creë-
ren van complementaire functies bij een voetbalstadion op 
deze locatie niet aan de orde zouden zijn. 

•		Landmarkstatus
Een stadion op deze locatie bevindt zich in het hinterland 
van Brugge waardoor het landmarkstatus zich zou beper-
ken tot de verkeersstromen richting Oostkust. 

3.3 Besluit

Via deze bijdrage willen we duidelijk maken dat econo-
misch doelstellingen een spanningsveld kunnen creëren 
tussen de economische vraag naar en het aanbod van ruim-
te. De enige zekerheid is dat ClubBruggeKV om nog een rol 
van betekenis te spelen in de Belgische en in mindere mate 
Europese competitie nood heeft aan meer wedstrijdinkom-
sten, lees een modern voetbalstadion. Het is de bedoeling 
van dit artikel dat de lezer zich kan verplaatsen in de noden 
en de noodzakelijke voorwaarden van een consumentgeori-
enteerde professionele sportteam en dit kan confronteren 
met het diverse ruimtelijke aanbod van potentiële locaties 
met haar kenmerken en beperkingen. Ze moeten hierbij de 
lange termijn karakteristieken van vraag en aanbod tegen 
elkaar afwegen en met de beschikbare gegevens tot een ge-
nuanceerd oordeel komen over de optimale locatie van een 
modern multifunctioneel voetbalstadion voor Club Brug-
geKV. De lezer zal waarschijnlijk merken dat een oplossing 
die aanvaardbaar is voor alle stakeholders moeilijk is. Dit 
resulteert door de aanwezigheid van vele mogelijke pro-
cedures tot de Raad van State toe in heel wat spanningen 

tussen de diverse “stakeholders”. Dit arti-
kel kan de aanzet zijn tot een groepsdebat 
waarbij de leerlingen of studenten de rol 
van een “stakeholder” op zich nemen en 
door diepgaandere studie hun argumen-
ten verder uitwerken. 
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